
 Lille metrisk oversigt til Catul. 

 

Dansk poesi formbestemmes ofte ved, at der er enderim og en bestemt rytmisk vekslen mellem trykstærke og 

tryksvage stavelser (ex.: "der ER et YNdigt LAND, det STÅR med BREde BØge". Romersk poesi derimod 

bestemmes kun ved rytmen, der opstår ved en vekslen mellem lange og korte vokaler (stavelser). Vokalen i 

på dansk er f.x. lang i ordet "lige", men kort i ordet "ligge", ligesom "læge" har langt æ, mens "lægge" har 

kort æ. 

 

I det følgende bruges tegnet: 

 for kort vokal/stavelse 

- for lang vokal/stavelse 

 

Korte og lange stavelser indgår i mange kombinationer, hvoraf de 4 følgende grundelementer og navne er 

interessante for os: 

 

-: kaldes en jambe og har tryk på sidste stavelse 

-: kaldes en trochæ og har tryk på første stavelse 

--: kaldes en spondæ og har tryk på første stavelse 

-: kaldes en daktylos og har tryk på første stavelse 

(oplysningen om trykstærk vokal/stavelse er om et dansk system, som vi indfører for at kunne holde styr på 

rytmen; set fra et romersk synspunkt er det egentligt forkert, men vi skal jo alle [over-]leve). 

 

På disse grundelementer bygges forskellige versemål: 

 

Elegisk distichon: 

som består af 2 vers: 

- - - - - - (heksameter = 6 daktyler "minus" sidste stavelse) 

- - -|- - - (pentameter = 2 x 2½ daktyler med pause imellem) 

Der kan fortsættes i en uendelighed ved at tilføje et heksameter og et pentameter.  

 

Versemålet, som kommer til at signalere kærlighedslyrik, bruges af Lutatius Catulus (side 1), Valerius 

Aedituus (side 2), Porcius Licinus (side 3) og af Catul i nr.LXXXIII, XCII, LXX, CIX, LXXXVII, 

LXXII, LXXXV, CIV, LXXV, LXXVI. 

 

Hendekasyllaber (ellevestavelsesvers): 

som betår af en trochæ eller spondæ + en daktylos + 3 trochæer: 

- - - - -   

Hendekasyllaber bruger Catul nr II, V, III, LVIII. 

 

I nr. VIII bruger Catul derimod hinkejamben, således kaldet, fordi den består af 5 jamber + 1 trochæ og 

derved kommer til at "hinke": 

- - - - - | - 

 

Husker I Sappho fra Lesbos? Hun har givet navn til sapphisk metrum, som Catul bruger i nr. LI, og det ser 

sådan ud:  

3 linier med dette forløb: trochæ, spondæ, daktylos + 2 trochæer 

1 kort linie: daktylos + spondæ eller trochæ 

 

- -- - - -  

- -- - - - 

- -- - - - 

      - - 


